
Pozvánka na členskou schůzi
Klub esperantistů Brno, pobočný spolek Českého esperantského svazu, IČ 64331288 , se sídlem 
Bosonožská, 323/15, 625 00 Brno, zve všechny členy na členskou schůzi.
Místo konání: Občanský klub, Hybešova 65a, Brno 
Datum a čas: středa 1. března 2023 v 18.00 h.
Program:

1. Prezence a zahájení
2. Kontrola usnášení schopnosti
3. Volba zapisovatele
4. Hlasování o programu schůze
5. Výroční zpráva za rok 2022
6. Zpráva o hospodaření
7. Klubový internetový obchod
8. Rezignace Bohumily Trzsové na funkci pokladníka
9. Návrh na nového pokladníka: Ing. Jana Zigal
10. Volba výboru (Nominace: Ing. Milan Kolka, Ph.D. – předseda, Miroslav Malovec – 

místopředseda, MVDr Oldřich Arnošt Ficher – člen výboru, Ing. Jana Zigal -- pokladník-
hospodář)

11. Získávání nových členů, kurzy
12. Plán činnosti na rok 2023
13. Různé
14. Usnesení
15. Ukončení schůze

Prosíme, abyste se členské schůze pokud možno zúčastnili, abychom mohli probrat potřebná 
témata. Nebudete-li se schůze zúčastnit osobně, můžete udělit plnou moc jinému členovi. 

V Brně dne 30. ledna 2023

Milan Kolka, předseda

Členství
Právo hlasovat na schůzi mají pouze osoby, které jsou členy Českého esperantského svazu a 
zároveň platí i příspěvek klubu. Příznivci klubu, kteří zaplatili pouze příspěvek klubu, ale nikoliv 
Svazu, nejsou členy klubu. Schůze se mohou zúčastnit, ale nemají hlasovací právo.  Nicméně se 
můžete ještě přihlásit do Svazu a zaplatit členské příspěvky na tento rok. Budeme rádi, když 
rozšíříte naše řady. Přihlášku Vám můžeme zprostředkovat

Výroční zpráva
Prosím, abyste mi poslali podklady pro vytvoření výroční zprávy za minulý rok. Kdo již poslal 
infromace o činnosti pro podzimní zprávu pro členy a nemá do konce roku žádnou další 
esperantskou aktivitu, nemusí již znovu dodávat.

Program
Zvažte, prosím, jak byste mohli přispět do programu nebo jaký program byste uvítali, abyste chodili 
na schůzky. Přednášky stojí převážně na Oldovi, za což mu děkuji. Chtělo by to ale oživit a přidat 
další lidi, kteří přispějí do programu.



Děkuji

Milan Kolka


